
Lage innholdsfortegnelse i word. 
 

For å lage innholdsfortegnelse er du nødt til å 
formatere teksten din – det betyr bare at du skal 
merke teksten på ulik måte avhengig av om det er en 
hovedoverskrift eller om det er 
ulike underoverskrifter. 

Den enkleste måten å gjøre dette på er å markere 
overskriften og deretter gå på valget stil i menylinja 
Formatering (dersom du ikke har denne verktøylinja 
framme gjør du dette i menylinja øverst Vis-
verktøylinjer-Formatering). 

Hvor mange nivåer du vil ha bestemmer du selv, og hvis du synes det er en lang liste her 
kan du f.eks finne overskriftene ved å begynne å skrive ov i det feltet hvor det står 
normal i bildet til venstre. Husk å være konsistent i valgene du tar – at du bruker samme 
type overskrifter gjennom dokumentet. Et annet tips er å ikke bruke for mange 
overskrifter; jeg pleier å bruke 3 nivåer. 

Når du har formatert teksten (satt på riktig stil 
alle steder du ønsker det, og at teksten har fått 
riktig font/skrifttype og størrelse) setter du 
markøren der hvor du ønsker at 
innholdsfortegnelsen skal stå og så går du igjen 
til menylinja på toppen og velger Sett inn- 
referanse – stikkordregister og tabeller. 

I det neste bildet velger du fanen 
Innholdsfortegnelse – og der kan du gjøre ulike 
typer valg for hvordan den skal se ut, hvor 
mange nivåer den skal ha osv. Prøv deg litt fram 
og se hva du liker best. Trykk OK når du er ferdig 
– og så vil du se at innholdsfortegnelsen er laget. 

Når du ønsker å oppdatere innholdsfortegnelsen 
venstreklikker du et sted i den slik at hele blir 
grå, høyreklikker og velg Oppdater felt – deretter 
kan du velge å bare oppdatere sidetall eller 
oppdatere hele tabellen (dersom du har lagt til 

eller fjernet sider, flyttet innhold) 

 

PS: sidetall lager du slik; i menyen på toppen velger du vis – topptekst og bunntekst 
(bildet over). Gå i bunntekst på dokumentet, holder du markør over symbolene finner du 
sett inn sidetall (trykk denne) – deretter lager du en skråstrek – så trykker du sett inn 
antall sider. 
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